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Co obejmuje pakiet strony WWW
indywidualny projekt graficzny
przygotowanie strony na gotowo
uruchomienie zaplecza (CMS) umożliwiającego łatwą i szybką edycję treści.
Staramy się dopracowywać go pod kątem szybkości i łatwości edycji zachowując prostotę,
która sprawia, że wszystko jest w miarę oczywiste w obsłudze.
Umożliwia osiągnięcie efektownej strony w sposób łatwy przy zachowaniu daleko idących
optymalizacji pod kątem szybkości jej działania jak również pozycjonowania.
wersja mobilna (responsywna)
Dostosowuje się do szerokości urządzenia - tabletu lub telefonu by odwiedzający z takich urządzeń
(ponad 40% ruchu w Internecie) mogli to robić szybko, wygodnie i przejrzyście.
strona WWW zoptymalizowana pod kątem wyszukiwarek - treści jakie Państwo wprowadzą
w zapleczu mają większy potencjał być odnalezione w Google
optymalizacja szybkości ładowania strony
Struktura, obrazy oraz teksty wstępnie wgrane na stronę są optymalizowane pod kątem
narzędzia PageSpeed od Google. Uzyskujemy tym możliwie krótki czasu wczytywania
strony WWW na urządzeniach mobilnych oraz komputerach, co zmniejsza szanse utraty
użytkowników.
SEO
Cena strony obejmuje na życzenie wstępny prosty audyt pozycjonowania analizujący potencjał
pozycjonowania oraz przygotowanie pod dalsze pozycjonowanie w miarę potrzeb.
Domena .pl i hosting strony WWW oraz poczty (5GB) na pierwszy rok
Po roku jest to koszt 100zl netto za domenę .pl i 100zł netto za hosting strony WWW i poczty.
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Jak wygląda współpraca
Realizacja to około 2-3 tygodnie (w tym około tygodnia ustalania projektu
graficznego). Po tym czasie prototyp strony gotowy jest to wprowadzenia treści na
dodatkowych podstronach.
Istnieje możliwość odpłatnego uzupełnienia/przeniesienia treści podstron, a nawet
stworzenia ich przez profesjonalnego copywritera. W przypadku chęci korzystania
z usług tworzenia treści konieczne jest określenie wytycznych do zamawianych
podstron oraz zalążków tekstów do rozwinięcia. Koszt to około 200 zł netto
za podstronę.
Do momentu finalnego rozliczenia projektu strona rozwijana jest na adresie
tymczasowym. Strona może zostać uruchomiona na naszym serwerze lub na serwerze
klienta (spełniającym wymagania).
Przed rozpoczęciem współpracy przyjmujemy 50% zadatku na projekt strony WWW.
Do rozliczenia zadatku potrzebne są dane do wystawienia faktury.
Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie są cenami netto.
Wysłanie zamówienia wykonania usługi wiąże się z koniecznością zapłaty.
Zamówienie powinno zawierać poprawne dane wymagane do wystawienia faktury VAT.
Jeżeli zamówienie obejmuje przygotowanie projektów graficznych do zatwierdzenia
prosimy o uważne sprawdzenie treści na nich umieszczonych ponieważ pomimo
wszelkich starań jakie wkładamy w sprawdzanie tekstów nie gwarantujemy poprawności
merytorycznej, gramatycznej czy ortograficznej projektów.
Dostarczając nam materiały do wykonania projektu prosimy mieć na uwadze ich jakość w przypadku znaku firmowego (logo) istnieje na ogół możliwość odpłatnej wektoryzacji
logo z niskiej jakości do formatu wektorowego.
Treść tej oferty przeznaczona jest wyłącznie do odbiorcy. Jeżeli nie wskazano inaczej
oferta cenowa ważna jest 14 dni od daty przesłania tego dokumentu.
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CMS (zaplecze strony WWW)
Treści, w tym zdjęcia, wprowadzamy początkowo na podstawie przesłanych na start (do 5 godzin
roboczych wprowadzania treści) i/lub na podstawie aktualnej strony WWW - później można
edytować je w miarę potrzeb w prosty sposób w zapleczu strony.
Przygotowywanie treści graficzno-ilustracynych na podstrony to 100 zł netto za godzinę roboczą.
Nie ograniczamy też ilości podstron - mogą Państwo tworzyć nowe, edytować istniejące lub je
usuwać.

Zarządzanie stronami i ich podstronami bez ograniczeń
Możliwość ustawienia przyjaznego adresu URL (lub generowany automatycznie), tytułu, opisu, słów
kluczowych, priorytetu, ikon podstron.
Możliwość definiowania podstrony jako produktowej z dodatkowymi polami ceny i ceny promocyjnej.
Każdą podstronę składają Państwo z modułów takich jak:

1-5 kolumnowe teksty ze zdjęciami
Możliwość ustawienia tła dla modułu jako obraz lub jako kolor. Kontrola nad ułożeniem obrazka w tle.
Możliwość łatwego dodania linku do kolumny oraz wgrania zdjęcia w każdej kolumnie.

2 kolumny

4 kolumny

www.reklamaprosto.pl

pliki
moduł umożliwia dodanie
do pobrania wraz z opisami

grupy

plików

filmy

slidery

wgrywane
w
formacie
na
komputer
i opcjonalnie na urządzenia mobilne (bardziej
kwadratowe
proporcje
dla
lepszego
wykorzystania ekranu). Możliwość zapętlenia,
autoodtwarzania i wyciszenia.

duże animowane slajdy na całą szerokość
ekranu z możliwością dodania na każdy slajd
warstwy tekstowej

ilustracje
duże obrazy na pełną szerokość strony

formularze kontaktowe
galerie

karuzele

moduł galerii umożliwia łatwe wgrywanie
zdjęć, do których miniatury są automatycznie
tworzone i moduł na stronie jest dynamiczną
pełnoekranową przeglądarką po kliknięciu
wybranej miniatury.

podobnie jak w przypadku galerii można tu
wgrywać obrazy, które będą się przewijały
w poziomie - można dodać do każdego link,
który przeniesie na podstronę lub np. stronę
klienta/partnera

zamiast dowolnej kolumny w module
tekstowym
można
wstawić
formularz
kontaktowy, który może zawierać różne pola

powiązania stron
możliwość
tworzenia
relacji
podstronami o powiązanych treściach

między
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Optymalizacja strony WWW
Standardowo każda strona jest optymalizowana w momencie uruchamiania prototypu.
Badany jest rozmiar strony, struktura linków, architektura informacji, szybkość ładowania.
Staramy się by strony, które wykonujemy były nie tylko piękne, ale również ładowały się bardzo
szybko - również na urządzeniach mobilnych poza wifi.
By zwiększyć potencjał bycia odnalezionym w Google analizujemy strukturę treści. Kod strony jest
zoptymalizowany i na ile to możliwe pozbawiony wad, co zwiększa dostępność i bezawaryjność.
Z dobrze wprowadzoną treścią strony najczęściej prawie w pełni spełniają standardy obsługi dla
niepełnosprawnych, co całościowo przekłada się na zwiększony potencjał pozycjonowania.
Dbamy o satysfakcję odwiedzających by zwiększyć skuteczność strony WWW - osiągamy to poprzez
ergonomiczność i łatwość używania (UX/UI design, User-centric).
W połączeniu z mediami społecznościowymi strona WWW pozwala utrzymywać zainteresowanie
i docierać do nowych klientów z promocjami i aktualnościami.

Zapraszamy do współpracy!
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